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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a řízením podnikatelských rizik ve vybrané organizaci.
Teoretická část obsahuje dlouhé pasáže, na které následně nenavazuje část praktická (např.
metod řízení organizace). Z pohledu zdrojů je třeba vytknout neustále se opakující jeden či
dva zdroje – rešerše tak budí dojem pouhého kopírování z uvedených zdrojů. Je zde nutno
také vytknout použití zastaralých zdrojů – autorka se při definici podnikatele a podnikání
odvolává na Obchodní zákoník, který byl ovšem nahrazen Zákonem o obchodních
korporacích a NOZ. Uniká mi význam podkapitoly 1.4, která obsahuje pouze jedinou tabulku
bez jakéhokoli komentáře.
Praktická část je zaměřena na popis společnosti, popis současného stavu ve společnosti a
analýzu rizik. Současný stav uskutečňování přepravy je velmi podrobně popsán, ovšem
autorka se ani nepokusila vyčíslit náklady na přepravu, které za současného stavu vznikají
(jsou pouze popsány pár odstavci). Graf na straně 37 považuji za nevhodný, vzhledem
k tomu, že autorka na jedné ose porovnává hodnoty veličin v rozdílných jednotkách (počet a
obrat v mil. Kč.), tento graf tedy nemá žádnou vypovídací hodnotu. Postrádám také náhled na
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problematiku z procesního hlediska (zobrazení současného procesu přepravy např.
prostřednictvím vývojového diagramu). Oceňuji dokončení SWOT analýzy, jen bych pro
větší průkaznost doporučila faktory ohodnotit několika lidmi a pomocí vah. Provedená PEST
analýza představuje pouze popis jednotlivých faktorů bez bližší specifikace vlivu těchto
faktorů na sledovanou společnost. Jediná analýza rizik je zpracována pouze rizika v oblasti
bezpečnosti práce, což odpovídá rozsahem a náročností spíše seminární než bakalářské práci.
Z formálního pohledu práce obsahuje řadu gramatických chyb a nesouvislých vět, které
celkově snižují úroveň této práce.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1. Jak bylo určeno bodové ohodnocení ve SWOT analýze? Je toto ohodnocení pouze
Vaším subjektivním názorem nebo je výsledkem konsenzu více zainteresovaných
stran?
2. V rámci rizika zvyšování cen pohonných hmot společnosti doporučujete vytvořit
finanční rezervu. Považujete při současném poklesu celosvětových zásob ropy za toto
doporučení adekvátní?
3. Doporučujete společnosti dbát na důsledné dodržování bezpečnostních opatření.
Navrhněte konkrétní způsob, jak toho dosáhnout.
4. V návrzích zmiňujete „nabízení dobrých pracovních podmínek“. Co si pod tímto
pojmem představujete v případě řidičů nákladních automobilů a kamionů?
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